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บทคดัย่อ 

การศึกษาวจิยัน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดเน้ือหาของแบบเรียนในการศึกษาในระบบของไทย 
และศึกษาความพยายามของรัฐในการกล่อมเกลาทางการเมืองเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐและพลเมือง
ผ่านเน้ือหาในแบบเรียนแต่ละยุคสมัย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของแบบเรียนในฐานะเป็นกลไกหน่ึงใน
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐ โดยศึกษาเน้ือหาของหนงัสือเรียนรายวชิาบงัคบัในวชิาภาษาไทยและสงัคม
ศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระหวา่งปี พ.ศ. 2503-2551 และน ามาวเิคราะห์ดว้ยแนวคิดการครองอ านาจน าของกรัมช่ี ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่ นกัวชิาการศึกษาในระบบราชการเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการก าหนดเน้ือหาของหลกัสูตรและแบบเรียนของ
ไทยในแต่ละยคุสมยั และรัฐมีความพยายามในการกล่อมเกลาทางการเมืองผา่นเน้ือหาในแบบเรียน โดยเน้ือหาดงักล่าว
มีลักษณะอธิบายความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐและพลเมืองในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับระบอบการเมืองการ
ปกครองในแต่ละยคุสมยั ขณะเดียวกนัยงัมีลกัษณะตอบสนองแนวคิดของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแวดวงการศึกษาในการ
น าเสนอแนวคิดในลกัษณะอนุรักษนิ์ยม เนน้บทบาทหนา้ท่ีของรัฐในการจดัการสงัคมและการเมือง แบบเรียนจึงถือเป็น
เคร่ืองมือส าคญัอยา่งหน่ึงในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐ  

 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate influencing factors on the content written in textbooks used in 
high schools.  This study also focuses on power relations sent from Thailand’ s governments to their citizens in 
textbooks.  To do this, the researcher examined textbooks used in Thai and Social Studies classes in 1960-2008. 
Gramsci’s notion of Hegemony was borrowed to analyze data. The gathered data revealed that educators who wrote 
textbooks and curriculum developers influenced the content selection of those textbooks.  Moreover, the content in 
those textbooks clarified the power relations between governments and citizens according to each government’ s 
political regime.  Textbooks, therefore, were one of the governments’  tools which shape people’ s attitudes towards 
political socialization. 
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บทน า 
 การสร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนแก่สังคมในระยะยาวนั้นไม่สามารถกระท าผ่านการเปล่ียนแปลงตวั
บุคคลผูมี้อ านาจเท่านั้น แต่ตอ้งมีกระบวนการกล่อมเกลาทศันคติ นิสัยใจคอของผูท่ี้อยูใ่ตป้กครองให้มีความเห็นหรือ
ลกัษณะนิสยัท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดว้ย การศึกษาจึงเป็นกลไกส าคญัในการสร้างรากฐานความมัน่คง
ให้แก่รัฐ รัฐไทยไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการจดัการศึกษา โดยก าหนดให้ทุกโรงเรียนทัว่ประเทศใชห้ลกัสูตรการ
เรียนการสอนเดียวกนัทั้งหมด และหนงัสือเรียนถือเป็นส่ือหลกัในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน แมปั้จจุบนัรัฐจะ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตหนงัสือเรียนเพ่ือใชใ้นโรงเรียน แต่เน้ือหาในแบบเรียนดงักล่าวยงัตอ้ง
ผ่านการตรวจสอบและไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานกลางของรัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาวิจยัน้ีจึงมุ่งศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเน้ือหาของแบบเรียนในการศึกษาในระบบของไทย ระดบัมธัยมศึกษา 
ซ่ึงนักเรียนอยู่ในช่วงวยัท่ีเร่ิมเรียนรู้และมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ (E. Dawson et al., 1977) อีกทั้งเน้ือหาแบบเรียน
ในช่วงน้ีมีความเข้มข้นและชัดเจนในเร่ืองการเมืองมากกว่าระดับประถมศึกษา มุ่งศึกษาความรู้ท่ีถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการคดัเลือกความรู้แบบเป็นทางการตลอดระยะเวลาท่ีเยาวชนอยูใ่นสถาบนัการศึกษาในระบบนั้นเป็นความรู้
ของคนกลุ่มใด มีลกัษณะแสดงความสมัพนัธ์เชิงอ านาจแบบใด เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและน าไปประยกุตใ์ชเ้ตรียมความ
พร้อมในการพฒันาประชาธิปไตยอนัเกิดจากการปลูกฝังทศันคติค่านิยมทางการเมืองให้แก่เยาวชนผูเ้ป็นรากฐานการ
พฒันาประเทศในอนาคตต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลก าหนดเน้ือหาของแบบเรียนในแต่ละยคุสมยั 
 2.  เพ่ือแสดงให้เห็นความพยายามกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเน้ือหาในแบบเรียนเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐและประชาชน และแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของแบบเรียนในฐานะกลไกชนิด
หน่ึงในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐ 
 

วธีิการวจิยั 
 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและน าเสนอในรูปแบบการพรรณนา จากการตีความขอ้มูลเอกสาร 
(Documentary Research) และน ามาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดการครองอ านาจน า (Hegemony) ของกรัมช่ี (Gramsci) (Hoare, 
Smith, 1992)โดยอาศยัการท าสงครามยึดพ้ืนท่ีทางความคิด (War of Position) ดว้ยกลไกการครองอ านาจน า (Hegemony) เพื่อ
สร้างความยินยอม (Consent) โดยท่ีประชาชนไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบงัคบักดข่ี และไดรั้บการสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ ใน
สงัคมใหเ้กิดข้ึนในพ้ืนท่ีประชาสงัคม (Civil Society) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างส่วนบน (Superstructure) และเป็นพ้ืนท่ี
ของความสัมพนัธ์ในเชิงอุดมการณ์และความคิดความเช่ือ รวมไปถึงการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือผูท่ี้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบการผลิตหรือใหค้วามเห็นชอบอนุมติัเน้ือหาในแบบเรียนท่ีอนุญาตใหใ้ชใ้นโรงเรียนครอบคลุมทั้งประเทศ ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเป็นปัญญาชน (Intellectual) ผูถ่้ายทอดแนวความคิดจากนโยบายของรัฐลงไปในแบบเรียน เพ่ือน าเสนอเป็นบทเรียน
เขา้สู่กระบวนการกล่อมเกลาทางความคิดใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป  
 โดยเลือกศึกษาหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยและสงัคมศึกษาหมวดวิชาหนา้ท่ีพลเมืองและประวติัศาสตร์ในรายวิชา
บงัคบั ระดบัมธัยมศึกษา 1-6 ท่ีจดัท าโดยกระทรวงศึกษาธิการและหนงัสือเรียนบางเล่มท่ีจดัท าโดยส านกัพิมพเ์อกชนท่ีผา่น
การตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการและไดรั้บใบอนุญาตให้ใชเ้ป็นหนงัสือเรียนในสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้ งแต่หลักสูตรปี พ.ศ. 2503- 2551 ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของเน้ือหาท่ีมีการปรับปรุง
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เปล่ียนแปลงในดา้นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐและประชาชน อนัประกอบดว้ย อ านาจในการปกครองของรัฐใน
ระบบราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน) บทบาทของกองทพัและทหารท่ีมีต่อประชาชน บทบาทของสถาบนัท่ี
มิใช่ระบบราชการและวิธีการอนัชอบธรรมในการเขา้สู่อ านาจ หนา้ท่ีท่ีประชาชนพึงมีต่อรัฐ และกระบวนการจดัการความ
ขดัแยง้ในสังคม อีกทั้ง ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการสัมภาษณ์นักวิชาการดา้นการศึกษาและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตหนงัสือเรียน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 
 ช่วงท่ีหน่ึง: ศึกษาแบบเรียนในยคุเผด็จการทหาร ระหวา่งปี พ.ศ. 2503 ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ไดแ้ก่
แบบเรียนในหลกัสูตรประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย พ.ศ. 2503 
 ช่วงท่ีสอง: ศึกษาแบบเรียนยุคหลงั 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึง ช่วงการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ไดแ้ก่ 
แบบเรียนในหลกัสูตรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 หลกัสูตรประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย หมวด
วิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 หลกัสูตร
มธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533)        
 ช่วงท่ีสาม: ศึกษาแบบเรียนในยคุหลงัการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2551 ไดแ้ก่ หนงัสือเรียน
ในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามในการกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐไม่ไดอ้ยูใ่นขอบข่ายของการศึกษาวจิยัน้ี 
 
ผลการวจิยั 
 1.  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดเน้ือหาของแบบเรียน เพ่ือทราบถึงการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาไทยในแต่ละยคุสมยั ออกเป็น 3 ช่วง ดงัน้ีคือ 
 ช่วงทีห่นึ่ง: ยคุเผด็จการระหวา่งปี พ.ศ. 2503 ถึง เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  
 หลงัการปฏิวติั 2501 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชน์ ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2475 แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ. 2495 โดยใช้
ธรรมนูญการปกครอง พ.ศ. 2502 แทน ยกเลิกพรรคการเมือง และรัฐสภา โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญท าหน้าท่ีเป็นสภานิติ
บญัญติั (สภาเดียว) (วชัรินทร์, 2544) ดา้นการศึกษาไดจ้ดัตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติและประกาศใชแ้ผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 
2503 ตามดว้ยการปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษามาใชห้ลกัสูตร พ.ศ. 2503 เพื่อจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนเศรษฐกิจและ
ด าเนินการตามค าแนะน าจากองค์การ UNESCO ท่ีไทยได้ส่งตวัแทนเขา้ร่วมการประชุมส่วนภูมิภาค (เจริญ, ม.ป.ป.) มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือ ม.ล. ป่ิน มาลากุล อดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการ ด ารงต าแหน่งนานท่ีสุด (พ.ศ. 
2500-2512) ต่อมาในสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรก็ด าเนินการสานต่อนโยบายท่ีจอมพลสฤษด์ิไดด้ าเนินการไวเ้ป็น
ส่วนใหญ่ แมจ้ะประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 ท่ีใชเ้วลาร่างนานกวา่สิบปี จดัให้มีการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2512 เปล่ียน
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาฯ เป็นนายสุกิจ นิมมานเหมินท ์ส.ส.พรรคสหภูมิ และมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง การท า
รัฐประหารตนเองของจอมพลถนอม กิตติขจร รัฐสภาและพรรคการเมืองถูกยบุ จดัตั้งสภาปฏิวติั ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2511 (พรรณี, ประกายทอง, 2526) มีนายอภยั จนัทวิมล อดีตปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษา 
(จรูญ, 2531) จนกระทัง่เกิดเหตุการณ์เคล่ือนไหวทางการเมืองเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2516  จากการ 
“แช่เย็นทางการเมือง” (ลิขิต, 2550) หลักสูตรการศึกษาก็ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไปแต่อย่างใด ซ่ึงสามารถสรุปการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองและผลกระทบทางการศึกษาในช่วงการศึกษาช่วงท่ี 1 ไดด้งัภาพท่ี 1  
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กา
รเมื

อง
 

 
รัฐประหาร/ 
รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ  

รัฐบาล
จอมพล
ถนอม  

เลือกตั้ง/
รัฐบาล 
จอมพล
ถนอม 

จอมพล
ถนอมท า
รัฐประหาร 

เหตุการณ์  
14 ตุลา 

 

  ธรรมนูญ
การ

ปกครอง 
2502     

รธน. 
2511     

ธรรมนูญ 
การ

ปกครอง 
2515 

 

                  

 พ.ศ. 2501 2502 2503 2506 2511 2512 2514 2515 2516 

กา
รศึ

กษ
า 

                  
  ตั้งสภา

การศึกษา
แห่งชาติ 

แผนการศึกษา/ 
หลกัสูตร 2503 

     

ภาพที ่1 สภาพการเมืองและผลกระทบต่อการศึกษาไทย ช่วงท่ี 1: ยคุเผดจ็การ พ.ศ. 2503- 14 ตุลาคม 2516 

 ช่วงทีส่อง: หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 2540  
 ดว้ยการเมืองท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากข้ึน ประเทศไทยไดมี้ความพยายามท่ีจะปฏิรูปการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2517-2518 รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศกัด์ิไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาตามความคิดริเร่ิมของนกัการศึกษา คือ ดร. ก่อ สวสัด์ิพาณิชย ์รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.ดร. 
สิปปนนท์ เกตุทตั (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) โดยมี ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทตั เป็นประธาน ท าหน้าท่ีเสนอ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในระบอบประชาธิปไตย (จรูญ, 2531) แต่เน่ืองจาก
ความไม่มัน่คงทางการเมือง มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลอยูบ่่อยคร้ัง ท าให้นโยบายในการปฏิรูปการศึกษาขาดความต่อเน่ือง 
และมีการเปล่ียนหลกัสูตรการศึกษาหลายคร้ัง คือ หลกัสูตรประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518 เน่ืองจากกรมวิชาการ
เปล่ียนให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ทางสังคมและการเมืองและมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงหลกัสูตรวิชาวรรณคดี (หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ, ศธ.15.14 เร่ือง ข่าวประจ าวนัจากหนังสือพิมพ์ (12 กรกฎาคม 2517-1 พฤษภาคม 2519)) หลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เกิดการปฏิวติัและตั้งรัฐบาลใหม่ รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ตอ้งเผชิญปัญหาภยัคอมมิวนิสต์
อยา่งมาก รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯ จึงสนองนโยบายรัฐบาลโดยด าเนินนโยบายปลูกฝังค่านิยมชาตินิยมให้แก่พลเมืองโดย
เร่งด่วน และปรับให้ใชห้ลกัสูตรประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้และประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา 
พ.ศ. 2520 ต่อมาหลงัประกาศใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 กรมวิชาการไดด้ าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่เป็น
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 โดยแนวคิดหลกัส าคญัมาจาก
แผนการปฏิรูปการศึกษาจากคณะกรรมการวางแผนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา โดยกลุ่มนักวิชาการศึกษาท่ีตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 
2517 ท่ีตอ้งการส่งเสริมแนวทางการศึกษาตลอดชีวติ ต่อมา พ.ศ. 2530 กรมวิชาการไดจ้ดัสัมมนารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ใช้หลกัสูตรท่ีใช้อยูแ่ละระดมความคิดนักการศึกษาเพ่ือร่างหลกัสูตรใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2534) เป็นหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2533) เพ่ือจดัการศึกษาให้สนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินมากข้ึน (กรมวิชาการ, 2534ก; 2534ข) ต่อมาได้
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ประกาศใชแ้ผนการศึกษาฉบับใหม่ปี พ.ศ. 2535  ซ่ึงร่างในสมยัรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั เพื่อสร้างการพฒันาท่ี
สมดุลทางดา้นวตัถุนิยมและจิตใจประชาชน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535) หลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 
2535  เป็นตน้มา ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรการศึกษาอีกจนกระทัง่ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 ในช่วงน้ีมี
การเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด 17 คร้ัง เฉล่ียบริหารงานคนละ 1 ปีเศษ  โดยสามารถสรุปการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองและการศึกษาไดด้งัภาพดา้นล่างน้ี 
  

กา
รเมื

อง
 

รัฐบาล 
สญัญา 

       เลือกตั้ง/ 
    รัฐบาลเสนีย/์ 
   รัฐบาลคึกฤทธ์ิ 

รัฐบาล
เสนีย/์ 
6 ต.ค. /  

รัฐประหาร/
รัฐบาล 
เกรียงศกัด์ิ 

รัฐบาล 
พลเอก
เปรม 

เลือกตั้ง/ 
รัฐบาล 
ชาติชาย 

รัฐประหาร
/รัฐบาล
อานนัท ์  

รัฐบาล 
บรรหาร 

รัฐบาล 
ชวลิต 

    รัฐประหาร/          พฤษภาทมิฬ/     

  
รธน. 
2517 

 
รัฐบาลธานินทร์/ 
รธน. 2519 

 
 รธน. 
 2521 

       
รัฐบาลอานนัท/์ 
รัฐบาลชวน (1) 

   
รธน. 
2540 

                              

พ.ศ. 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2523 2531 2533 2534 2535 2538 2539 2540 

กา
รศึ

กษ
า 

                              
ตั้งคกก.วาง

พ้ืนฐานปฏิรูป
การศึกษา 

หลกัสูตร 
 2518 

  หลกัสูตร 
    2520 

หลกัสูตร 
ม.ตน้ 2521/ 
หลกัสูตร 
ม.ปลาย 2524 

หลกัสูตร 
2533 

   แผนการศึกษา 
      2535 

  

  
ภาพที ่2 สภาพการเมืองและการศึกษาไทยในช่วงท่ี 2: หลงั 14 ตุลาคม 2516 – ประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 2540 

 ช่วงท่ีสาม: หลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญปี 2540 ไดมี้การร่างพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงมี ศ.ดร. 
สิปปนนท์ เกตุทตั เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการร่างพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกิด
พรบ.ดงักล่าว จากความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายการเมือง ราชการ และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา รวมถึงภาค
ประชาชน สถาบนัต่าง ๆ มีการท าประชาพิจารณ์และน าขอ้คิดจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาประกอบการจดัท าหลกัสูตร ซ่ึงถือเป็น
เจตนารมณ์และความพยายามท่ีจะท าการปฏิรูปการศึกษาไทยคร้ังส าคญั น ามาซ่ึงการเปล่ียนหลกัสูตรการศึกษา คือ หลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เพ่ือให้หลกัสูตรสอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ 2540 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีโครงสร้างยดืหยุน่ เนน้ความเป็นไทยคู่สากล (กรม
วิชาการ, 2545) ต่อมาปี 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้จดัสัมมนาประเมินหลกัสูตร 2544 และพบว่ามีความไม่ชัดเจนใน
หลกัสูตรท าให้เกิดปัญหาในการน าไปปฏิบัติ ประกอบกับมีรัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม 2545) เน่ืองจากเกิดรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 สมยัรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร มีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2540 การศึกษาจึงตอ้งด าเนินการเปล่ียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัดงักล่าว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยหลกัสูตรน้ียงัคงใชอ้ยู่
จนถึงปัจจุบัน ในการศึกษาช่วงท่ีสามน้ีมีการเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ งหมด 13 คร้ัง เฉล่ีย
บริหารงานคนละไม่ถึง 1 ปี ทั้งน้ี สามารถสรุปสภาพการเมืองและการศึกษาไทยในช่วงน้ีไดด้งัภาพท่ี 3   
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กา
รเมื

อง
 

รัฐบาลชวน (2) 
เลือกตั้ง/ 

รัฐบาลทกัษิณ (1) 
   เลือกตั้ง/ 

 รัฐบาลทกัษิณ (2) 

 เลือกตั้ง/ 
รัฐบาลสมคัร/ 
รัฐบาลสมชาย 

        รัฐประหาร/ 
รัฐบาลสุรยทุธ์  

รธน.
2550  

 

          

 พ.ศ. 2540 2542 2544 2545 2548 2549 2550 2551  

   ก
าร
ศึก

ษา
            

 พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ 2542 

หลกัสูตร 
2544 

แผนการศึกษา 2545-2549/  
พรบ.การศึกษา 2542  
(แกไ้ขเพ่ิมเติม 2545) 

 หลกัสูตร 2551 

 
ภาพที ่3. สภาพการเมืองและการศึกษาไทยในช่วงท่ี 3: หลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 2540 – พ.ศ. 2551 

 

 การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในระบบของไทยนั้นข้ึนอยูก่บัการด าเนินการของกลุ่มนักวิชาการศึกษา โดยการ
เปล่ียนแปลงหลักสูตรแต่ละคร้ังจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงเน้ือหาในแบบเรียนด้วย ในด้านกระบวนการจัดท า
หลกัสูตรนั้นจะด าเนินการตามทฤษฎีร่างหลกัสูตร โดยศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ผลการ
ใชห้ลกัสูตรท่ีผ่านมา แนวโนม้การศึกษาในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาท่ีใชร้ะยะเวลานานโดยเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม ในดา้นการจดัท าหนงัสือเรียนนั้น ปัจจุบนัเปิดโอกาสให้ส านักพิมพเ์อกชนเป็นผูจ้ดัท า
หนังสือได้เสรี ข้ึน แต่ต้องผ่านการตรวจอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนน าไปใช้ในสถานศึกษา หาก
กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการจัดท าหนังสือเรียนเองก็จะแต่งตั้ งคณะกรรมการข้ึนมาอนัประกอบด้วยผูมี้ความรู้
ความสามารถในศาสตร์นั้น ๆ และมอบหมายผูท้รงคุณวุฒิและนักวิชาการเป็นผูเ้ขียน กระบวนการจดัท าหนังสือเรียนไม่
เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต กล่าวคือ มีการตั้งคณะกรรมการและเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมด าเนินการ 
แต่จะมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ หลกัสูตร นโยบาย ส่วนใหญ่การเมืองไม่ไดเ้ขา้มาแทรกแซงกระบวนการดงักล่าว
โดยชัดเจน (อรอร, สัมภาษณ์) นักวิชาการศึกษายงัคงมีอิสระในการท างานในเชิงหลกัวิชาการ เน้ือหาของหนังสือเรียน
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของหลกัสูตรท่ีใชอ้ยู ่(ชยพร, สัมภาษณ์) ผูแ้ต่งหนงัสือเรียนจะแต่งเน้ือหาตามสาระการ
เรียนรู้ท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้แต่ผูแ้ต่งยงัมีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของเน้ือหา ตาม ค ากล่าวของสุคนธ์ สินธพานนท ์
(สัมภาษณ์) ผูแ้ต่งหนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษาว่า “เน้ือหาของหนังสือเรียนมาจากสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรซ่ึงก าหนดขอบข่ายวา่ผูแ้ต่งหนังสือจะไม่เขียนเกินกว่าน้ี แต่ผูแ้ต่งยงัมีอิสระในการแต่งหนังสือเรียนอย่างมาก 
เพราะแต่ละท่านลว้นเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีความรู้ในเร่ืองนั้นๆ และตอ้งคิดเองว่า เด็กควรรู้อะไร รู้แค่ไหน ตามความ
เหมาะสมกบัวยัของเด็ก รวมทั้งจะสอดแทรกคุณธรรมและเร่ืองสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์เขา้ไปในเน้ือหาให้
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามหลกัสูตร” และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การส่งเสริมการผลิต
และพฒันาคุณภาพส่ือการเรียนรู้ของเอกชนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ไดร้ะบุไวว้า่ เน้ือหา
แบบเรียนจะตอ้ง “ไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติและศีลธรรมอนัดีงาม” นอกจากน้ี หากพิจารณาจากคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรและจดัท าหลกัสูตรรายวิชาในแต่ละหลกัสูตรแลว้ จะพบว่า ได้มีการเชิญคณะกรรมการท่ีร่วมร่างและพฒันา
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หลกัสูตรในหลกัสูตรก่อนหน้าเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรใหม่เสมอ เพ่ือให้หลกัสูตรเกิดความต่อเน่ือง 
(สุคนธ์, สัมภาษณ์) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ การด าเนินการสานต่อเจตนารมณ์ของนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไทยนั้น
ยงัคงมีสืบต่อไปแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหรือรัฐบาลในแต่ละสมยั  
 2.  เน้ือหาสาระส าคัญของแบบเรียนในแต่ละช่วงสามารถอธิบายให้เห็นถึงความพยายามกล่อมเกลาทาง
การเมืองของรัฐผ่านเน้ือหาในแบบเรียนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐและประชาชน ซ่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้ง
กบัการเมืองการปกครองในแต่ละยคุสมยัไดด้งัน้ี 
 

ประเดน็ทีศึ่กษา เน้ือหาแบบเรียนยุคเผดจ็การ 
2503- 14 ตุลาคม 2516 

เน้ือหาแบบเรียนหลงั 14 
ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ 2540 

เน้ือหาแบบเรียนหลงั
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 

ถึง หลกัสูตร 2551 
1. อ านาจในการ
ปกครองของรัฐใน
ระบบราชการ 
(ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วน
ทอ้งถ่ิน) 

- การบริหารราชการแผน่ดินมี 2 
ประเภท คือ รวมอ านาจ และ
กระจายอ านาจ  
- ประเทศไทยใชห้ลกัการบริหาร
แบบผสม แบ่งการปกครองเป็น 3 
ส่วนคือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนทอ้งถ่ิน รัฐบาล
ส่วนกลางคอยช่วยเหลือทอ้งถ่ิน  

- หลกัในการบริหารราชการมี 2 
หลกั คือ หลกัการกระจายอ านาจ
และหลกัการรวมศูนยอ์ านาจ มี
ขอ้ดีและขอ้เสียพอ ๆ กนั 
- ประกอบไปดว้ยการปกครอง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ทอ้งถ่ินซ่ึงมีอ านาจปกครอง
ตนเองมากข้ึน การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ช่วยส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

- หลกัการบริหารราชการ
แผน่ดินมี 3 รูปแบบ คือ 
หลกัการรวมอ านาจ กระจาย
อ านาจ และแบ่งอ านาจ มีทั้งขอ้ดี
และขอ้เสีย ตอ้งน ามาปรับใช ้      
- หลกัการรวมอ านาจและแบ่ง
อ านาจ เป็นหลกัท่ีขดักบั
หลกัการปกครองตนเอง ส่วน
หลกักระจายอ านาจท่ีใชใ้นการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยยงัไม่
ตรงกบัหลกัการอยา่งแทจ้ริง 
- การจดัระเบียบการบริหารการ
ปกครองของไทย ไดแ้ก่ การ
บริหารราชการส่วนกลางเป็นไป
ตามหลกัการรวมอ านาจ การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค
เป็นไปตามหลกัการแบ่งอ านาจ 
และการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นไปตามหลกักระจาย
อ านาจ 
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ประเดน็ทีศึ่กษา เน้ือหาแบบเรียนยุคเผดจ็การ 
2503- 14 ตุลาคม 2516 

เน้ือหาแบบเรียนหลงั 14 
ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ 2540 

เน้ือหาแบบเรียนหลงั
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 

ถึง หลกัสูตร 2551 
2. บทบาทของ
กองทพัและทหารท่ี
มีต่อประชาชน  

- ทหารช่วยรักษาความมัน่คง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมทั้ง
ในและนอกประเทศ 
- จึงจ าเป็นตอ้งเสริมก าลงัใหแ้ก่
กองทพั และเขา้ร่วมกบักลุ่ม
องคก์รภาคีต่าง ๆ ในระดบั
นานาชาติ  

- แยกทหารออกจากอ านาจทาง
การเมือง หากทหารท า
รัฐประหารก็จะเป็นการใชอ้ านาจ
เผด็จการเพียงชัว่คราว 
- ทหารมีบทบาทดา้นการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสนบัสนุนงาน
ทางดา้นพลเรือนมากข้ึน 

- ทหารเขา้มาแทรกแซงทาง
การเมืองไดเ้พราะเป็นมีศกัยภาพ
ดา้นก าลงัคนและอาวธุ
ยทุโธปกรณ์ 
- การเขา้มาแทรกแซงทาง
การเมืองของทหารท าใหก้าร
พฒันาประชาธิปไตยขาดความ
ต่อเน่ือง  

3. บทบาทของ
สถาบนัท่ีมิใช่ระบบ
ราชการ เช่น 
นกัการเมือง รัฐสภา 
รวมไปถึงการอธิบาย
ถึงวธีิการอนัชอบ
ธรรมในการข้ึนสู่
อ านาจรัฐ 

- ประเทศไทยเคยใชร้ะบบสอง
สภามาก่อน แมจ้ะมีขอ้ดีแต่ก็มี
ขอ้เสียอยูด่ว้ย 
- สภาร่างรัฐธรรมนูญมีอ านาจ
หนา้ท่ีและฐานะเทียบเท่ารัฐสภา  
- กล่าวถึงท่ีมาของนายกรัฐมนตรี
ตามระบอบรัฐธรรมนูญ
โดยทัว่ไปและตามธรรมนูญการ
ปกครองท่ีประเทศใชอ้ยูข่ณะนั้น
ไวแ้บบกวา้ง ๆ โดย
พระมหากษตัริยท์รงตั้ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
- ท่ีมาของสมาชิกรัฐสภามาได้
จากทั้งช่องทางการเลือกตั้งและ
แต่งตั้ง  
- ในทางปฏิบติัมีนอ้ยมากท่ีจะมี
การยบุสภา 

- ระบอบรัฐสภาจะมีสภาเดียว
หรือสองสภาก็ได ้ประเทศไทย
เคยใชท้ั้งสองรูปแบบ  
- ท่ีมาของสมาชิกรัฐสภาจะมา
จากการแต่งตั้งหากอยูใ่นช่วง
เปล่ียนผา่นหรือบา้นเมืองไม่
เรียบร้อย 
- นกัการเมือง และกลุ่มปัญญาชน 
กลุ่มผลประโยชน์ มีบทบาท
ส าคญัในการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
(หากใชสิ้ทธิเสรีภาพอยา่ง
เหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม) 
- วธีิการเขา้สู่อ านาจปกครองมี 2 
ทางคือ การเปล่ียนแปลงโดยชอบ
ธรรม (ยามปกติ) และการ
เปล่ียนแปลงโดยวธีิการใชก้ าลงั
ยามไม่ปกติ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั
รัฐธรรมนูญท่ีก าหนดไวใ้ห้
เหมาะสมกบัสภาพบา้นเมือง  
 

- ระบอบสภาเดียวและสภาคู่
(แบบใชก้ารแต่งตั้ง) ไม่ถือเป็น
ตวัแทนของประชาชนอยา่ง
แทจ้ริง สมาชิกรัฐสภาท่ีมาจาก
การเลือกตั้งเท่านั้นท่ีถือวา่เป็น
ตวัแทนของราษฎรอยา่งแทจ้ริง 
-นกัการเมือง กลุ่มปัญญาชน
กลุ่มผลประโยชน์ การเมืองภาค
ประชาชน และส่ือมวลชน มี
ส่วนช่วยในการพฒันาระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศ (หาก
ไม่ถูกแทรกแซงดว้ยอ านาจอนั
ไม่ชอบธรรม) 
- วธีิการอนัชอบธรรมในการข้ึน
สู่อ านาจรัฐ คือ การเลือกตั้ง 
 

4. ขอ้ควรปฏิบติัตน
หรือหนา้ท่ีท่ี

- รักษาชาติ ศาสนา พระมหา 
กษตัริย ์และการปกครองระบอบ

- รักษาชาติ ศาสนา พระมหา 
กษตัริย ์และระบอบ

- รักชาติ ศาสนา พระมหา 
กษตัริย ์รักษาระบอบการ
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ประเดน็ทีศึ่กษา เน้ือหาแบบเรียนยุคเผดจ็การ 
2503- 14 ตุลาคม 2516 

เน้ือหาแบบเรียนหลงั 14 
ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ 2540 

เน้ือหาแบบเรียนหลงั
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 

ถึง หลกัสูตร 2551 
ประชาชนพึงมีต่อรัฐ ประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
เท่านั้น) 
- ป้องกนัประเทศ สามคัคี รับ
ราชการทหาร ไม่เช่ือค ายยุง รู้จกั
เลือกรับเอาวฒันธรรมท่ีเหมาะสม
เขา้มาใช ้
- ปฏิบติัตามและเคารพกฎหมาย
บา้นเมือง เสียภาษี 
- ใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริต  
(ถา้มี) 
- ช่วยเหลือร่วมมือแก่ทางราชการ  
- รับการศึกษา 
- ตอ้งท างาน 
- หนา้ท่ีตามวฒันธรรม มีวนิยั อด
ออม ขยนั ใชข้องไทย 

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหา 
กษตัริยเ์ป็นประมุข 
- ป้องกนัประเทศ ก าจดัภยั
อนัตรายท่ีกระทบต่อความมัน่คง
ของประเทศไทย รับราชการ
ทหาร 
- ปฏิบติัตามกฎหมาย เสียภาษี
อากร 
- ใชแ้ละหวงแหนสิทธิในการ
เลือกตั้งโดยสุจริต 
- ช่วยเหลือราชการ 
- รับการศึกษา 
- รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- มีส่วนร่วมต่อการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
- เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม 
ปฏิบติัตามท าหนา้ท่ีของตนเอง
และไม่กา้วก่ายหนา้ท่ีของผูอ่ื้น 
รักแผน่ดินท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ตนเอง 

ปกครองแบบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข  
- ป้องกนัประเทศ  
- ปฏิบติัตามกฎหมาย เสียภาษี
เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผูอ่ื้น  
- ตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
รอบคอบ 
- รับการศึกษา 
- อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
- การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองการปกครอง  
- มีคุณธรรมจริยธรรม รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการ
ท างาน รักความเป็นไทย พึ่งพา
ตนเอง ใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ  
- ค  านึงถึงหลกัพหุวฒันธรรมใน
การอยูร่่วมกนัในสงัคม 

5. กระบวนการ
จดัการความขดัแยง้
ในสงัคม 

- ยดึหลกัคุณธรรมความดี สงบ
เสง่ียม รักสงบ ใชส้ติปัญญาใน
การแกไ้ขปัญหา  
- ยดึหลกัธรรมทางศาสนา 
 

- ยดึหลกัศีลธรรม รู้จกัอดกลั้น 
- ยดึหลกัธรรมทางศาสนา  
- รัฐบาล/สถาบนัการปกครอง ใช้
อ านาจตามบทบาทหนา้ท่ี  
- ยดึหลกัการตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย  
- ยดึหลกัมนุษยสัมพนัธ์ 

- ยดึหลกัจริยธรรมและหลกั
ขนัติธรรม สามคัคี ไม่ส้ินหวงั 
- ยดึหลกัธรรมทางศาสนาตามท่ี
ตนนบัถือ  
- ยดึหลกัการตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
- แกปั้ญหาดว้ยหลกัสนัติวธีิ   
- ภาครัฐตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งอยา่งยติุธรรมและเสมอ
ภาค ปลูกฝังแนวคิด
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ประเดน็ทีศึ่กษา เน้ือหาแบบเรียนยุคเผดจ็การ 
2503- 14 ตุลาคม 2516 

เน้ือหาแบบเรียนหลงั 14 
ตุลาคม 2516 ถึง การประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ 2540 

เน้ือหาแบบเรียนหลงั
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 

ถึง หลกัสูตร 2551 
ประชาธิปไตยและการมีจิต
สาธารณะใหแ้ก่ประชาชน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 การเมืองและการศึกษาในระบบของไทยนั้ นมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกันอย่างแยกกันไม่ขาด สภาพทาง
การเมืองเศรษฐกิจ และสงัคม ลว้นมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษา จากการศึกษาจะพบวา่ ตลอดช่วง พ.ศ. 2503-2551 มี
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองบ่อยคร้ัง รัฐมนตรีท่ีเขา้มาบริหารกระทรวงศึกษาธิการมีช่วงเวลาเฉล่ียราวคนละ 1 ปี ซ่ึง
ไม่สามารถสร้างผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองต่อการเปล่ียนแปลงการศึกษาได ้โดยการศึกษามีกระบวนการเปล่ียนแปลง
แบบค่อยเป็นค่อยไปตามกระบวนการจดัท าหลกัสูตรในแต่ละคร้ัง ซ่ึงไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงแบบฉบบัพลนัทนัทีเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือรัฐมนตรี ดงันั้น นกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาหรือระบบราชการจึงเป็นผูมี้อิทธิพลในการ
ก าหนดหลักสูตรและเน้ือหาของแบบเรียนในแต่ละยุคสมัย โดยสามารถด าเนินการได้อย่างอิสระตามขั้นตอน
กระบวนการปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมยัทันต่อสถานการณ์ อนัได้แก่ ระบอบการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญ 
รัฐบาลและรัฐมนตรี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ สภาพเศรษฐกิจและสงัคม ซ่ึงเน้ือหาใน
แบบเรียนจะตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาและตอ้งพิจารณาไม่ใหข้ดัต่อหลกัความมัน่คงและหลกั
ศีลธรรมอนัดีของประเทศ 
 เม่ือพิจารณาความพยายามกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐผ่านเน้ือหาของแบบเรียน ตามแนวคิดการครอง
อ านาจน าของกรัมช่ี จะพบวา่ เน้ือหามีลกัษณะการสร้างความยนิยอม (Consent) ให้เกิดในสังคมโดยท่ีนกัเรียนไม่รู้สึก
วา่ตนเองถูกบงัคบักดข่ี ด้วยวิธีการท าสงครามยึดพ้ืนท่ีทางความคิด (War of Position) ตามกลไกการครองอ านาจน า 
(Hegemony) โดยมีกลุ่มนกัวิชาการศึกษา เป็นกลุ่มปัญญาชน (Intellectual) ท าหนา้ท่ีส่งต่อแนวคิดของรัฐและกลุ่มตน 
ผา่นเน้ือหาในแบบเรียนดว้ยเน้ือหาท่ีมีลกัษณะอธิบายและสร้างความเขา้ใจให้เกิดความชอบธรรมแก่ระบอบการเมือง
การปกครองในแต่ละยุคสมยั และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐและประชาชนก็เปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะ
การเมืองการปกครองดว้ย กล่าวคือ  
 ในช่วงท่ี 1 ภายใตก้ารบริหารของรัฐบาลเผด็จการทหาร เน้ือหาในแบบเรียนให้ความส าคญักบัระบบราชการ
ส่วนกลางท่ีมีหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือดูแลราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงกองทพัและทหารมีบทบาท
ส าคญัต่อการบริหารประเทศและสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้แก่พลเมืองเป็นอย่างมาก ส่วนสถาบันท่ีมิใช่ระบบ
ราชการ เช่น รัฐสภา นกัการเมือง และวิธีการเขา้สู่อ านาจทางการเมือง ถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงหลกัการโดยทัว่ไปท่ี
พึงมีในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการการเขา้ไปมีส่วนร่วมของประชาชนยงัไม่ปรากฏ มีเพียงการเรียกร้องให้
ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบและคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือรัฐบาล สังคมจึงจะสงบสุขไม่มีความขัดแยง้ 
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐและประชาชนในช่วงน้ีจึงมีลกัษณะท่ีประชาชนค่อนขา้งพึ่งพาและเช่ือฟังรัฐ อยา่งไร
ก็ตาม แมใ้นช่วงน้ีจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองแบบเผด็จการทหาร แต่เน้ือหาแบบเรียนก็มีการให้ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบั
หลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะการเลือกตั้ ง หากมีการจัดการเลือกตั้ ง 
ประชาชนควรใชสิ้ทธิอยา่งสุจริตและรอบคอบ 
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 ในช่วงท่ี 2 หลงัการเรียกร้องประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516 บรรยากาศในสังคมเปิดเสรีทางการเมืองมากข้ึน 
แต่สภาพทางการเมืองมีความผนัผวนและถูกแทรกแซงโดยทหารเป็นบางช่วง เน้ือหาแบบเรียนให้ความส าคญักับ
บทบาทของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินในดา้นการพฒันาประชาธิปไตยมากข้ึน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในการเขา้มามีส่วนร่วมในการดา้นการเมืองการปกครองมากข้ึน ทหารมีบทบาทในดา้นกิจการพลเรือนมากข้ึนและไม่
ควรยุง่เก่ียวกบัการเมือง แต่หากเขา้มาแลว้ก็ควรอยูเ่พียงชัว่คราว ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐและประชาชนจึง
เปิดกวา้งให้เกิดการมีส่วนร่วมมากข้ึน แต่เน้ือหาในแบบเรียนยงัคงตรึงร้ังไม่ให้เกิดความกา้วหน้าแบบสุดโต่ง โดย
เสนอแนะให้จ ากดัการใชสิ้ทธิเสรีภาพให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด
ความขดัแยง้รุนแรงในสังคม รวมถึงวิธีการเขา้สู่อ านาจทางการเมืองก็มีความแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัสภาพสังคมใน
ขณะนั้น 
 ในช่วงท่ี 3 หลงัประกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัประชาชน พ.ศ. 2540 ประชาชนไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ
และส่งเสริมการบริหารงานแบบกระจายอ านาจมากข้ึน เน้ือหาแบบเรียนไดใ้ห้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจของ
ระบบราชการจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถ่ินมากข้ึน และเล็งเห็นวา่การกระจายอ านาจนั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพเตม็ท่ี ระบบ
การปกครองแบบรัฐสภาและนกัการเมืองยงัมีปัญหาในทางปฏิบติั วธีิการเขา้สู่อ านาจใหค้วามส าคญักบัการเลือกตั้งเป็น
หลกั ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐและประชาชนจึงมีลกัษณะสร้างความกระตือรือร้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองและพัฒนาท้องถ่ินของตนมากกว่าการพ่ึงพารัฐเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม แบบเรียนยงัคงให้
ความส าคญักับบทบาทหน้าท่ีของรัฐในการสร้างและปลูกจิตส านึกของประชาชนให้เหมาะสมกบัการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนควรเขา้มามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 
 จะเห็นไดว้่า รัฐ ในท่ีน้ีคือ ขา้ราชการหรือนักการศึกษาในระบบราชการ  มีความพยายามในการสร้างมโน
ทศัน์ในประเด็นของความคิดความเช่ือในเร่ืองความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งรัฐและประชาชนผา่นแบบเรียนในแต่ละ
ยคุสมยั ตั้งแต่ พ.ศ. 2503-2551 โดยเน้ือหาแบบเรียนในช่วงเวลาดงักล่าวมีลกัษณะสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบอบ
การปกครอง ขณะเดียวกนัก็ยงัมีความพยายามสอดแทรกปลูกฝังหลกัการในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดแมจ้ะอยู่
ในยคุการปกครองแบบเผด็จการ อยา่งไรก็ตาม เน้ือหาแบบเรียนยงัสะทอ้นให้เห็นแนวคิดของนักการศึกษาหรือผูแ้ต่ง
แบบเรียนท่ีมีลกัษณะอนุรักษนิ์ยม ตามค านิยามของสมเกียรติ วนัทะนะ (2551)  กล่าวคือ ไม่ตอ้งการให้สังคมเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงแบบถอนรากถอนโคน แต่ตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหาความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงแบบฉับพลนั ซ่ึงตลอดระยะเวลากวา่ 50 ปีท่ีผ่านมา แบบเรียนไทย
ยงัไม่ได้เปล่ียนแปลงไปในเชิงสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสังคมมากนัก เน้ือหาส่วนใหญ่ยงัเน้นน าเสนอความรู้
ประชาธิปไตยในเชิงหลกัการ ใหค้วามส าคญักบัรัฐ ระบบราชการ และกองทพั ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ เน้นบทบาทหน้าท่ีรัฐในการปลูกฝังประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนและ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ในสังคม มากกวา่จะให้ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือพฒันาและแกไ้ขปัญหาจากการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย รัฐจึงมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะท่ี
เหนือกวา่ประชาชนมาโดยตลอด ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ อิทธิพลทางการเมืองไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตซ ้ าและ
เปล่ียนแปลงเน้ือหาในแบบเรียน ซ่ึงถือเป็นกลไกท่ีส าคญัในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของรัฐไทย 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณาจารย ์นกัวชิาการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการทุก
ท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการจดัท าหลกัสูตรการศึกษาและหนงัสือเรียนแก่ผูว้จิยั  
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